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I . Informacje ogólne 

Regulamin w szczególności określa cel i zakres konkursu, zasady jego organizacji, warunki uczestnictwa, 

sposób wyboru projektów oraz pozostałe informacje niezbędne podczas przygotowywania wniosków o 

dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4. Środowisko i zasoby, Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, 

Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW.  

Nabór w trybie konkursowym skierowany do Wnioskodawców/Beneficjentów realizujących projekty na 

terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonym w Strategii ZIT AW.  

W skład Aglomeracji Wałbrzyskiej wchodzą Gminy: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina 

Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna 

Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska 

Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina 

Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, 

Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów. Wsparciem w ramach ZIT AW objęte są w całości powiaty: świdnicki, 

wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz częściowo powiaty kamiennogórski i kłodzki.   

Przez konkurs ogłaszany w ramach ZIT AW rozumie się prowadzony w trybie konkursowym nabór 

wniosków o dofinansowanie ogłaszany na projekty o znaczeniu/zasięgu nie wykraczającym poza obszar ZIT 

AW.   

Jeden Wnioskodawca w ramach naboru może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie. 

Regulamin oraz wszystkie niezbędne do złożenia w konkursie dokumenty są dostępne na stronie 

internetowej RPO WD 2014-2020: www.ipaw.walbrzych.eu  oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.   

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Wnioskodawcę postanowień regulaminu.  

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.  

Wybór projektów do dofinansowania jest przeprowadzony w sposób przejrzysty, rzetelny  i bezstronny. 

Wnioskodawcom zapewniony jest równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów 

do dofinansowania oraz równe traktowanie.  

Wszelkie terminy realizacji określonych czynności wskazane w regulaminie konkursu, jeśli nie wskazano 

inaczej, wyrażone są w dniach kalendarzowych. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny 

od pracy lub sobotę, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień roboczy.  

http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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II. Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs: 

Instytucją Organizującą Konkurs jest Gmina Wałbrzych pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach 

instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD oraz funkcję Lidera ZIT AW. 

Zadania związane z naborem realizuje Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, ul. Słowackiego 

23A, 58-300 Wałbrzych, zgodnie z porozumieniem nr DEF-Z/985/2015 z 12.06.2015 r. zawartym pomiędzy 

IZ RPO WD 2014-2020/IZ a ZIT AW. 

III. Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu: 

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Osi 

Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, tj.: 

4.3. B Instytucje kultury, w tym:  

 przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez te instytucje (wraz z zakupem 

niezbędnego sprzętu), w tym zastosowanie rozwiązań energooszczędnych zmniejszających ogólne koszty 

eksploatacji; 

 doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do rozwoju oferty odpowiadającej na 

nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian 

społecznych we współczesnej gospodarce;  

 oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji. 

W odniesieniu do projektów szkół i uczelni artystycznych możliwe będzie wsparcie w zakresie związanym 

z prowadzoną działalnością kulturalną i artystyczną, przy czym wsparcie to nie obejmuje działalności stricte 

dydaktycznej. 

Nie będą finansowane: 

1. projekty dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale; 

2. budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej. 

 

Podział interwencji pomiędzy RPO WD a PO IiŚ: 

I. Projekty realizowane przez instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez Ministra 

właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych 

oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN (chyba że 

zapisy poszczególnych Kontraktów Terytorialnych stanowią inaczej) mogą ubiegać się o dofinansowanie 

wyłącznie w ramach PO IiŚ.  
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Projekty te będą mieścić się w kwotach 0,5-5 mln euro (10 mln euro dla obiektów UNESCO) kosztów 

całkowitych projektu i obejmować pełny zakres wsparcia kwalifikowalnego w ramach VIII osi priorytetowej 

PO IiŚ. 

II. W odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury, organizacji 

pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, podmiotów zarządzających obiektami 

indywidualnie wpisanymi na Listę UNESCO, realizujących projekty w poniżej wskazanym zakresie: 

1) projekty dotyczące obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez 

Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP, 

2) projekty mieszczące się w zakresie obszarów tematycznych: 

 projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno 

nieruchomych, jak i ruchomych); 

 projekty dotyczące rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich; 

 projekty dotyczące rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich; 

 projekty dotyczące konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz 

zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki; 

3) projekty wynikające z Kontraktów Terytorialnych. 

Zasady podziału interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny w sektorze kultury przebiegają w 

oparciu o kwotę 2 mln euro kosztów całkowitych projektu. Tym samym, projekty określone w pkt. 1, 2, 3 

realizowane w PO IiŚ, będą mieścić się w kwotach 2-5 mln euro (10 mln euro dla obiektów UNESCO) 

kosztów całkowitych (w ramach PO IiŚ w przypadku projektów polegających wyłącznie na zakupie 

wyposażenia będą one mieścić się w przedziale 0,5-5 mln euro kosztów całkowitych). 

W ramach RPO projekty określone w pkt. 1,2,3 będą mieścić się w kwotach do 2 mln euro kosztów 

całkowitych. 

III. Wyłącznie w ramach RPO o dofinansowanie mogą się ubiegać do kwoty 5 mln euro kosztów całkowitych 

zgodnie z przewidzianym w RPO zakresem wsparcia: 

- projekty beneficjentów wskazanych w pkt II, ale o innym zakresie niż stanowi pkt II, 

- projekty o dowolnym zakresie tematycznym, ale realizowane przez pozostałych beneficjentów 

(niewymienionych w pkt I i II), 

- projekty pozakonkursowe – bez względu na typ projektu czy beneficjenta. 

Preferencyjnie traktowane będą:  

- projekty rewitalizacyjne ujęte w programie rewitalizacji danej gminy, które znajdą się na wykazie IZ RPO 

WD. 
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Wszystkie przedsięwzięcia będą uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami (jako obowiązkowy element projektu). 

Sfinansowana w ramach projektu, szeroko rozumiana infrastruktura (w tym technologie i systemy 

informacyjno-komunikacyjne) ma zwiększać dostępność i eliminować bariery dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz być zgodna z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 zwłaszcza w zakresie stosowania 

standardów dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020. 

Dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, neutralny wpływ produktów projektu na zasadę 

niedyskryminacji (w tym niedyskryminacji ze względu na niepełnosprawność). Jeżeli Wnioskodawca 

uznaje, że jego któryś z produktów projektu ma neutralny wpływ na realizację tej zasady, wówczas taka 

deklaracja wraz z uzasadnieniem powinien zawrzeć w treści wniosku o dofinansowanie. Neutralność 

produktu projektu musi wynikać wprost z zapisów wniosku o dofinansowanie.  

Należy także zwrócić uwagę na to, iż o pozytywnym wpływie na zasadę niedyskryminacji świadczy także 

zastosowanie w zlecanych w ramach projektu zamówieniach publicznych klauzul społecznych (dotyczących 

osób z niepełnosprawnościami) a także dostępna dla osób z niepełnosprawnościami strona internetowa. 

Nie zwalnia to jednak Wnioskodawcy z konieczności dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami.  

Wypełniając wniosek o dofinansowanie, należy zapoznać się z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020 oraz materiałami 

znajdującymi się na stronie internetowej: www.power.gov.pl/dostepnosc oraz w zakładce Poznaj 

Fundusze Europejskie bez barier znajdującej się na stronie internetowej RPO WD 

(http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/poznaj-fundusze-europejskie-bez-barier/). Na szczególną uwagę na 

tej stronie zasługuje Poradnik opublikowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju "Realizacja zasady 

równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami".  

Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszego konkursu jest kategoria  

094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa. 

 

Nie będą finansowane: 
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 Wydatki związane z termomodernizacją, przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków 

kwalifikowalnych projektu.  

 Zakup (ruchomych i nieruchomych) dzieł sztuki, w tym m.in. nabycie praw do nich. 

 Wydatki na infrastrukturę towarzyszącą (np. drogi, chodniki, parkingi) stanowiące powyżej 15% 

całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.  

IV. Typy wnioskodawców/beneficjentów:  

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy 

Wnioskodawców/Beneficjentów: 

 samorządowe Instytucje Kultury.  

Jako partnerzy występować mogą tylko podmioty wskazane wyżej jako wnioskodawcy/beneficjenci. 

V. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie :  

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 907 394 euro, tj. 3 897 347, 96 zł (alokacja przeliczona po 

kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w czerwcu 2019 r., 1 euro = 4, 2951 zł – 

kurs z dnia 28 maja 2019 r.), w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.  

Wnioskowana w projekcie wartość dofinansowania nie może być większa niż alokacja przeznaczona na 

konkurs pomniejszona o kwotę przeznaczoną na procedurę odwoławczą, tj. nie może przekraczać 

kwoty 3 312 745, 77 zł.  

W sytuacji gdy w naborze nie ma negatywnie ocenionych projektów na żadnym etapie oceny oraz 

dostępna alokacja pozwala na dofinansowanie w pełnej wnioskowanej wysokości wszystkich projektów, 

wybór może zostać dokonany na pełną kwotę alokacji przeznaczonej na nabór. 

 

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Dokładna kwota dofinansowania 

zostanie określona na etapie zatwierdzania listy ocenionych projektów. 

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie 

rozpatrywane protesty w ramach poddziałania. 

W trakcie trwania naboru (poprzez zmianę regulaminu konkursu) lub po rozstrzygnięciu konkursu IOK 

może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie, z uwzględnieniem 

kolejności projektów na liście według liczby otrzymanych punktów oraz zasady równego traktowania 
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(dofinansowanie wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów albo dofinansowanie 

kolejno projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę). 

 

VI. Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania:  

Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania: 500 000 PLN 

VII. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 

Maksymalna wartość projektów – zgodnie z zapisami pkt. 5 Regulaminu (podział interwencji pomiędzy 

RPO a POiIŚ). 

VIII. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna 

dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:  

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:  

1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;  

2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 

kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 (z późn. zm.): 

a) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem 

operacyjnym z inwestycji – jednakże maksymalnie może wynosić 85% kosztów kwalifikowanych. 

Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, 

albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny 

zysk przez odnośny okres; 

b) w przypadku kwoty pomocy nieprzekraczającej równowartości 2 mln EUR – alternatywnie, w 

zależności od wybranej metody obliczania wartości pomocy wskazanej poniżej:  

- kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem 

operacyjnym z inwestycji – jednakże maksymalnie może wynosić 85% kosztów 

kwalifikowanych. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na 

podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator 

infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres 

[lub:] 
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- kwota pomocy stanowi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych; 

 

3. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach 

regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – 80 % wydatków kwalifikowalnych (z 

zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat 

podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis 

otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro) 

 
IPAW zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji o otrzymanej przez wnioskodawcę pomocy de 

minimis w oparciu o dane dostępne w systemie SUDOP. Kontrola zostanie przeprowadzona podczas oceny 

wniosku o dofinansowanie, a następnie – w przypadku pozytywnej oceny i wyboru projektu do 

dofinansowania – przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Stwierdzenie przekroczenia 

dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis będzie skutkowało zmniejszeniem dofinansowania lub 

odrzuceniem projektu podczas oceny wniosku/odmową zawarcia umowy.  

IX. Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych  

Minimalny wkład własny beneficjenta (pokryty ze środków własnych Wnioskodawcy lub innych źródeł 

finansowania):  

1. w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – wynosi co najmniej 15%;  

 

2. w przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na 

kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na 

lata 2014-2020: 

a) minimalny wkład własny jest zależny od wyliczeń przeprowadzonych zgodnie z pkt. 14 ppkt. 2 lit. 

a) niniejszego regulaminu. 

b) w przypadku kwoty pomocy nieprzekraczającej 2 mln EUR – alternatywnie, w zależności od 

wybranej metody obliczania wartości pomocy:  

- minimalny wkład własny jest zależny od wyliczeń przeprowadzonych zgodnie z pkt. 14 ppkt. 2 lit. 

b) tiret pierwsze z pkt. 14 niniejszego regulaminu 

[lub:] 

- wynosi co najmniej 20 % kosztów kwalifikowalnych; 
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3. w przypadku projektu objętego pomocą de minimis – co najmniej 20 % kosztów kwalifikowalnych. 

 

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl. 

 

X. Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:  

Wnioskodawca/Beneficjent wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator 

wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła do IOK 

w ramach niniejszego konkursu w terminie: 

od godz. 8.00 dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 14.00 dnia 9 sierpnia 2019 r. 

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie 

możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie 

projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także 

zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.   

Ponadto w terminie do godz. 14.00 dnia 9 sierpnia 2019 r.  do siedziby IOK należy dostarczyć jeden 

egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej 

czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/-ych do 

reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).   

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z 

aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.  

Załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez 

osobę/osoby uprawnione do podpisania wniosku o dofinansowanie zgodnie z dokumentami statutowymi 

lub załączonym do wniosku pełnomocnictwem. Załączniki złożone w wersji elektronicznej wniosku muszą 

być tożsame z załącznikami złożonymi w wersji papierowej wniosku. Wnioski wypełnione odręcznie 

oraz/lub w języku obcym (obowiązuje język polski), nie będą rozpatrywane.   

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.  

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:   

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do sekretariatu IPAW mieszczącego się pod adresem:  

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
https://snow-ipaw.dolnyslask.pl/
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Ul. J. Słowackiego 23A 

58-300 Wałbrzych 

II piętro, pokój nr 203 

b) za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego wyznaczonego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres:   

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej 

Ul. J. Słowackiego 23A 

58-300 Wałbrzych 

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w 

polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - 

Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego.  

Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 

71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego 

do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.  

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną 

papierowej wersji wniosku.  

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) powinien być trwale spięty w kompletny dokument. Wniosek 

należy umieścić w segregatorze. Grzbiet segregatora powinien być opisany w następujący sposób:   

- Pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem  

- Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..  

- Tytuł projektu  

- Numer wniosku o dofinansowanie  

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku 

do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na grzbiecie segregatora.   

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za 

nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o 

ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny 

w ciągu 14 dni od daty złożenia.  

W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie projektu po terminie wskazanym w ogłoszeniu o 

konkursie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.  
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Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, z wyłączeniem oświadczenia o którym mowa w 

Art. 41 ust. 2 pkt 7c. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie 

IOK o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia 

wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.   

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na 

każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku 

podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.  

IPAW zastrzega sobie możliwość zmiany terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż 

wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich 

miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.  

IPAW nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.  

Forma składania wniosków określona w tym pkt Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej 

poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie. 

XI. Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu: 

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z 

załącznikami na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu oraz na portalu Funduszy Europejskich 

(www.funduszeeuropejskie.gov.pl). 

 

 

 

 

 

http://www.ipaw.walbrzych.eu/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

